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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a
képviselt BASF S.E. (D-67056 Ludwi
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott 
kérelmére meghozta az alábbi 

 
Az engedélyező hatóság a Retengo Plus
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett 
 
I. Az engedélyokirat 5.1.3.  pontja helyébe az alábbi szöveg 
 
5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján
 
 

GHS piktogram 

Figyelmeztetés:    
 
 
Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:
 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H332 Belélegezve ártalmas.
H301 Lenyelve mérgező. 
H351 Feltehetően rákot okoz.
H360Df Károsíthatja a születend
H400∗∗∗∗ Nagyon mérgező a vízi él
H410 Nagyon mérgező a vízi él

 

  

                                                           
∗ Címkén nem feltüntetendő adat 

Nemzeti Élelmiszerlánc
Növény

1/2014 
Tárgy: Retengo Plus
permetezőszer
és felhasználási engedélyének 
módosítása 

biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc
ő hatóság), a BASF Hungaria Kft. (1132 Budapest, Váci út. 30.) által 

67056 Ludwigshafen, Németország) ügyfélnek a Retengo Plus
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott 

 
h a t á r o z a t o t: 

 

Retengo Plus gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló NÉBIH 04.2/2142-1/2013 számú 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

  
 

 Veszély 

mondatok: 

Belélegezve ártalmas. 
 

rákot okoz. 
Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet. 

ő a vízi élővilágra 
ő a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
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forgalomba hozatali és 
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok: 
 
P260 A köd/gőzök belélegzése tilos. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/ arcvédő használata kötelező. 
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és 

nyugalomba kell helyezni olyan testhelyzetben, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon toxikológiai központhoz /orvoshoz 
P303 + P352 Ha bőrre (vagy hajra) kerül: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P405 Elzárva tárolandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 

szükséges. 
 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be 
kell tartani a használati utasítás előírásait. 

EUH208 1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON-tartalmaz.Allergiás reakciót válthat ki. 
 
II. Az engedélyokirat 5.1.2.  pontja törlésre kerül. 
 
III. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7. A növényvédő szer eltarthatósága: 
Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.  
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 2 év. 
 
A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek kizárólag a jelen határozat rendelkezéseit 
tartalmazó jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A jelen módosítást megelőző 
előírások szerint készült címkével a raktárakban és a kereskedelmi forgalomban található készletek 
legfeljebb 2014. június 30-ig forgalmazhatók. Az ügyfél köteles eddig az időpontig a forgalomban 
maradó tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket átcímkézéssel, vagy öntapadó 
kivitelű kiegészítő címkével feltüntetni.  
A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani nyomtatott és elektronikus formában az engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából. 
 
Az engedélyezési eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 
megfizetni. 
 
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 
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A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni 
kereset indításával. 
A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az 
engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára 
adni. 
 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
Budapest, 2014. október 31. 
 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 
 
 
 

Jordán László 
igazgató 

 
 

 
P.H. 

 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár   

(405/2014.) 
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